
Dette programmet er erstattet av Geofysikk og klima (bachelor) og Geologi og geografi (bachelor). 
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Programrapport for Bachelor Geofag: geologi, 
geofysikk og geografi H08/V09 
Bachelorprogrammet ”Geofag” samordner undervisning innenfor geologi, fysisk geografi og geofysikk. Programmet har det bredeste geofaglige 

programmet ved norske læresteder. Programstyrene for bachelor og masterprogrammene er nå slått sammen for å forenkle saksbehandling. 

Programrådslederen er undervisningslederen. Det ble avholdt et to-dagers undervisningsseminar og 2 allmøter knyttet mot undervisning i den aktuelle 

perioden. 

1. Endringer i  programplanen siste året 

Det er blitt gjennomført noen endringer det siste året. Den mest betydningsfulle  har vært å fjerne INF1000 som obligatorisk emne og tilby studenter et 

eget emne ”GEO1040 - Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger”. Denne endringen  ble motivert av at studentene syntes at INF1000 

var lite relevant, og strykprosenten dermed høy. GEO1040 ble holdt første gang i fjor høst, og er nå i sin andre runde. Emnet ble evaluert, med blandete 

tilbakemeldinger som i år tas hensyn til. Problemet er, slik som i mange tilsvarende emner, sprikende bakgrunnskunnskap. Det anbefales fortsatt 

INF1000 til de studentene som trenger mer grunnleggende kunnskap i programmering, slik som fordypning i geomatikk. 

2. Opptak og gjennomføring – tall fra FS

Opptak

Høsten 2008 fikk 46 studenter opptak til bachelorstudiet i geofag, dette er en økning på 58% i forhold til høsten 2007. Fire studenter med opptak høsten 

2007 ble flyttet til kullet høst 2008 slik at kullet totalt bestod av 50 studenter ved semesterstart. 42 studenter bekreftet utdanningsplanen sin og startet på 

studiet, dette utgjør en nedgang på 16% i forhold til antall studenter i kullet ved semesterstart.  

Frafall 

Høst 08

Antall Antall Antall i kull Perm Bekr. Plan Frafall 
fra

Kull start i kull sem start h08 Høst 08 semstart
2006-Høst 37 34 20 1 20 0 (0%)
2007-Høst 34 33 21 0 18 3 

(14%)
2008-Høst 46 50 50 0 42 8 

(16%)

Vår 09

Antall Antall Antall i kull Perm Bekr. plan Frafall 
fra

Kull start i kull sem start v09 Vår 09 semstart

UiO Universitetet i Oslo 



2006-Høst 37 34 20 1 19 1 (5%)
2007-Høst 34 33 20 0 18 2 

(10%)
2008-Høst 46 50 41 1 39 2 (5%)

(FS755.001)

Studiet opplever noe frafall, men det anses ikke for å være urovekkende.  

Resultater

Resultatoversikt over obligatoriske emner programmet høst 2008 og vår 2009:

1.sem GEO1010 MAT1100 GEO1040
Kull Stryk Snittkar Stryk Snittkar Stryk Snittkar
H08 8 % C 28 % C 13 % C

2. sem GEO1020 FYS1000 EXPHIL
Kull Stryk Snittkar Stryk Snittkar Stryk Snittkar
H08 10 % C 34 % D 13 % B

3. sem GEO1030 GEG1240

Kull Stryk Snittkar Stryk Snittkar

H07 38 % C 10 % C

Strykprosenten  i GEO1030 er relativt høy i forhold til tidligere år, dette tallet viser stryk på ordinær eksamen. De som strøk tok imidlertid 

kontinuasjonseksamen og besto denne. 

Fullføring

I følge FS fullførte 9 studenter sin bachelorutdanning i Geofag: geologi, geofysikk og geografi i løpet av høsten 2008 og våren 2009. Vi vet imidlertid at 

dette tallet er for lavt i forhold til det reelle antallet. Det er vanskelig å få fram gode fullføringstall for bachelor da studentene først blir registrert med 

fullført når vitnemål er skrevet ut. Dette vil forbedres i forbindelse med automatisk utskriving av vitnemål.   

3. Indikasjoner på sviktende kvalitet 

Evaluering har blitt sviktet deler av det siste studieåret. Dette skyldes sykdom i studieadministrasjonen og nyansettelse, hvor kompetanse først måtte 

bygges opp. Fra 1.1.2009 har instituttet derfor besluttet å la Fagutvalget ved geofag gjennomføre underveis- og periodisk emneevaluering, under 

veiledning av studieadministrasjon. Dette fungerte bra i vårsemesteret, og rapporten har blitt gjort tilgjengelig.

Noen fordypninger som er med matematikkintensive slik som hydrologi, deler av geokryologi (glasiologi) og geofysikk sliter med for lite bakgrunn i 

matematikk/fysikk/mekanikk. Dette oppleves også av studentene som et problem. Det er klart at krav til basis realfag er mer enn god nok for noen 

fordypninger, mens den er for svak for andre. Samtidig oppleves FAM-programmet som for lite rettet mot særlig deler av geologi, hydrologi og fysisk 

geografi. Her vil det måtte tas noen grep.

Evalueringer og henvendelser fra studenter viser klart at feltaktivitet er noe som settes pris på og som er svært viktig for læringsprosessen innenfor store 

deler av geofaget. Det er en klar målsetting å styrke feltaktiviteten, men det er begrensinger ift. finansiering med dagens reglement av egenandeler og 

prinsippet av fri undervisning. 



4. Utvikling studiekvalitet, fremtiden og  mulige tiltak for forbedring av studieprogrammet 

Hovedmålet for neste studieår er å få til et løp som forlanger en del mer matte/fysikk for de som vil ta fordypning i geofysikk, hydrologi eller deler av 

fysisk geografi. Det har blitt laget en prinsippskisse til programstyre og undervisningsutvalg, som ble godkjent. Utfordringen er å ikke lage et 

uoversiktlig program, samtidig som nødvendig faglig grunnlag ivaretas. Studieadministrasjonen vil gå i diskusjon med Fakultetet for praktisk 

gjennomføring av forslaget, med sikte på etablering til neste hovedsøknadsrunde i 2010. 
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